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Domnule Președinte, Excelențele Voastre, Doamnelor și Domnilor, audiență fidelă 
noaptea târziu.  

Este un obicei pentru prim-ministrul britanic să vină către această Organizație a Națiunilor 
Unite și să făgăduiască solemn să avanseze valorile noastre și să apere regulile noastre, 
regulile unei lumi pașnice. 

De la protejarea libertății de navigație în Golf la perseveranța aratată în sarcina vitală de 
ajunge la soluția celor două state în conflictul din Orientul Mijlociu. 

Și desigur sunt mândru de toate aceste lucruri.  

Dar nimeni nu poate ignora o forță care remodelează viitorul fiecărui membru al acestei 
Adunări 

Nu a fost nimic ca aceasta în istorie 

Când mp gândesc la marile revoluții științifice ale trecutului – tiparul, motorul cu aburi, 
aviația, epoca atomică – mă gândesc la noi instrumente pe care le-am obținut, dar peste 
care noi, rasa umană, am avut avantajul,  

Noi le-am controlat. 

Nu este neapărat cazul în era digitală. 
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Poți păstra secrete față de prietenii tăi, față de părinții tăi, copiii tăi, doctoral tău – chiar 
și antrenorul tău personal – dar necesită un real efort să îți ascunzi gândurile tale față de 
Google. 

Și dacă acest lucru este valabil astăzi, în viitor poate să fie cazul în care să nu existe niciun 
loc pentru ascunzătoare. 

Orașele inteligente vor prăsi senzori, toate legate de „internetul lucrurilor”, bolarzi 
comunicând invizibil cu stâlpi de felinar 

Astfel încât ai mereu un spațiu de parcare pentru mașina ta electrică,  

astfel încât niciun coș de gunoi nu rămâne negolit, nicio stradă necurățată, 

și mediul urban este la fel de antiseptic ca o farmacie din Zurich. 

Dar această tehnologie poate fi folosită de asemenea pentru a ține fiecare cetățean sunt 
supraveghere non-stop. 

O viitoare Alexa va pretinde să primească ordine.  

dar această Alexa te va urmări,  

Cloncănindu-și limba și amprentându-și pasul. 

În viitor, conectivitatea vocală va fi în fiecare camera și în aproape orice obiect: 

salteaua ta îți va monitoriza coșmarurile; frigiderul tău va bipăi pentru mai multă brânză; 

ușa ta din față se va deschide larg în momentul în care te vei apropia, ca un majordom 
silențios; contorul tău inteligent te va constrânge – dacă este de acord – pentru cea mai 
ieftină electricitate. 

Și fiecare dintre ele vor transcribe la minut fiecare obicei de-al tău într-o minusculă 
stenografie electronica, 

Stocată nu în chipurile sau în măruntaiele lor – nicăieri unde le poți găsi,  

Ci într-un mare nor de date care acoperă mai opresiv ca niciodată rasa umană 

un gigantic nor de furtună 



așteptând să izbucnească 

Și nu avem control asupra cum sau când precipitația va avea loc 

Iar în fiecare zi în care ne atingem telefoanele sau lucrăm pe ipadurile noastre – văd și 
acum câțiva dintre voi făcând asta -  

Nu numai că ne lăsăm urme indelebile în eter 

Dar devenim chiar noi o resursă 

Click cu click, atingere cu atingere.  

Așa cum perioada carboniferă a create avuția de nedescris – frunză cu frunză în 
descompunere – de hidrocarburi 

Datele sunt petrolul brut al economiei moderne 

Și suntem acum într-un mediu în care  

Noi nu știm cine ar trebui să dețină aceste noi câmpuri petrolifere 

Noi nu știm mereu cine ar trebui să aibă drepturile sau titlurile asupra acestor puțuri de 
cash 

Și noi nu știm cine decide cum să folosească aceste date 

Pot acești algoritmi să fie de încredințați cu viețele și speranțele noastre? 

Ar trebui ca mașinile – și doar mașinile – să decidă dacă suntem sau nu eligibili pentru un 
credit sau pentru o asigurare 

Sau ce intervenții chirurgicale sau medicamente ar trebui să primim? 

Suntem condamnați la un viitor rece și fără inimă în care calculatorul spune da – sau 
calculatorul spune nu 

Cu necruțătoarea finalitate a unui împărat în arena? 

Cum pledezi cu un algoritm? Cum îl faci să vadă circumstanțele atenuante 



Și cum știm noi că mașinile nu au fost programate insidios pentru a ne prosti sau chiar 
pentru a ne înșela? 

Noi deja avem toate felurile de servicii de mesagere care oferă comunicare instant la cost 
minimal.  

Aceleași programe, platforme, ar putea fi de asemenea proiectate pentru cenzura în timp 
real a oricărei conversații, cu cuvintele ofensatoare șterse automat, ba chiar în unele țări 
se întâmplă asta astăzi. 

Autoritarismul digital nu este, vai, o chestier de fantazie distopică, ci o realitate 
emergentă. 

Motivul pentru care țin acest discurs astăzi este pentru că Regatul Unit este unul dintre 
liderii tech ai lumii – și cred că guvernele au fost simplu prinse neconștiente de 
consecințele neintenționate ale internetului; 

O descoperire științifică de departe mai cuprinzătoare în impactul ei psihologic de zi cu zi 
ca orice altă invenție de la Gutenberg 

Și când consideri cât de mult a luat cărților să ajungă la o răspândire largă 

A scientific breakthrough more far-reaching in its everyday psychological impact than any 
other invention since Gutenberg 

Sosirea internetului este mult mai mare ca tiparul 

Este mai mare ca era atomică –  

Dar se aseamănă cu puterea nucleară în privința a aceea ce este capabil să facă atât ca 
bine cât și ca rău – dar, desigur, nu este singurul 

Căci noi tehnologii par să se întreacă către noi din orizontul îndepărtat 

Ne încordăm ochii pe măsură ce vin, să descoperim dacă acestea sunt pentru bine sau rău 
– prieteni sau dușmani? 

AI – ce va însemna? 

Roboți ajutători de spălat și de îngrijire pentru o populație îmbătrânitî? 



Sau terminatori cu ochii roz trimiși din viitor să distrugă rasa umană? 

Încotro se va îndrepta biologia sintetică – restaurarea ficaților noștri și a ochilor noștri 
printr-o regenerare miraculoasă a țesuturilor, asemenea unor leacuri fantastice pentru 
mahmureală? 

Sau va aduce înfricoșători pui fără membre pe mesele noastre. 

Nanotehnologia ne va ajuta să învingem boala, sau va lăsa roboți minisculi pentru a se 
replica în crevasele celulelor noastre? 

Este un trop la fel de vechi ca literature care spune că orice avans tehnologic este pedepsit 
de zei 

Când Prometeu a adus focul omenirii  

Într-o tulpină de fenicul, după cum poate vă amintiți, Zeus l-a pedepsit legându-l de o 
stâncă infernală în timp ce ficatul îi era ciugulit de un vulture 

Și de fiecare data când ficatul îi revenea vulturul se întorcea și îl ciugulea din nou  

Și acest lucru a continuat pentru totdeauna – un pic ca experiența Brexitului în Regatul 
Unit, dacă unii dintre parlementarii noștri au avut propria cale.  

De fapt, era o practică poetică obișnuită să blestemi protos hereutes – persoana 
responsabilă de orice descoperire tehnologică sau științifică 

Dacă ei nu ar fi inventat niciodată vasul, atunci Iason nu ar fi navigat niciodată către 
Colchida și toate necazurile nu s-ar fi petrecut 

Și este un instinct uman adânc să fii circumspect asupra oricărui fel de progress tehnologic 

În 1829 aceștia au crezut că structura umană nu va rezista vietezelor atinse de racheta lui 
Stephenson. 

Și astăzi sunt omanei care sunt încă anti-știință.  

O întreagă mișcare anti-vaccin, care refuză să recunoască evidența că vacinările au 
eradicate variola 

Și care prin prejudecăților lor pun în pericol chiar copii pe care aceștia vor să îi protejze 



Iar eu resping total acest pesimism anti-științific 

Într-adevăr în nenumărate aspect tehnologia face deja exact asta. 

Astăzi, nanotehologia – după cum am menționat mai devreme – revoluționează medicina 
proiectând roboți de o fracțiune din mărirmea unei celule roșii din sânge,  

Capabilă să înoate prin corpurile noastre, distribuend medicament și atacând celulele 
maligne asemenea unei armade din Star Wars 

Tehnologia cu interfanță neurală produce o nouă generație de implanturi cohleare  

permițând darul auzului oamenilor care altfel nu ar fi capabil să audă vocile propriilor copii 

O companie tehnologică din Londra a găsit o modalitate prin care să ajute nevăzătorii să 
navigehze mai liber cu nimic mai mult decât o aplicație în propriile telefoane inteligente 
–  

Noi tehnologii, produse în Britania, ajută oamenii surzi să aducă și pe cei nevăzători să 
vadă.  

Și noi obișnuiam să ne gândim că printarea era ceva pentru a produce rapid cartea de 
îmbarcare 

Acum o companie britanică a folosit printarea 3D pentru a face un motor capabil să arunce 
o rachetă în spațiu.  

În țările africane, milioane de oameni fără conturi bancare pot acum să transfere bani 
folosind o simplă aplciație; 

ei pot cumpăra energie solară și sari printr-o singură tranzacție de la lipsa electicității la 
energie verde. 

Și noi avansuri tehnologice fac energia regenerabilă și mai ieftină, sprijinind efortul 
nostrum comun împotriva schimbărilor climatice. 

Descoperirea a însăși esența vieții 

Codul genetic secret care animează spiritul fiecărei ființe umane.  

Și permite descoperiri medicale asemenea celor pe care nu le-am cunoscut niciodată.  



Tratamente ajustate compoziției genetice precise a individului.  

Până acum, am descoperit secretele a mai puțin de 0.3% din viața complexă de pe planetă,  

Gândiți-vă ce putem atinge când – și este o chestiune de când – vom înțelege 1 sau 2 
procente, să nu mai vorbim de 5 sau 10 procente.  

Dar cum proiectăm tehnologiile emergente din spatele acestor descoperiri – și ce valori 
insuflă desingul lor – va modela viitorul umanității.  

Acesta este punctul meu către voi în această seară, prieteni ai mei, Excelențele mele -  

Miza este dacă lăsăm o lume orwelliană, proiectată pentru cenzură, represiune și control,  

Sau o lume a emancipării,d ezbaterii și învățării, unde tehnologia amenință foametea și 
boala, dar nu libertățile noastre.  

În urmă cu șapte decenii, această Adunare Generașă a adoptat Declarația Universală a 
Drepturilor Omului fără voci disidente,  

Unind umanitatea pentru prima și probabil singura data în spatele unui set de principii.  

Și declarația noastră – declarația noastră comună – susține „libertate de opinie și 
exprimare”,  

„confidențialitatea” „casei sau corespondenței”,  

Și dreptul de a „căuta… și împărți informație și idei”. 

Până când ne vom asigura că noile tehnologii reflectă acest spirit, mă tem că delcarația 
noastră va însemna nimic și nu va mai dăinui. 

Așa că misiunea Regatului Unit și al tuturor celor care împărtășesc valorile noastre trebuie 
să fie să se asigure că tehnologiile emergente sunt proiectate de la bun început pentru 
libertate, deschidere și pluralism,  

cu garanțiile adecvate în loc pentru a ne proteja popoarele.  

Lună de lună, decizii vitale sunt luate în comitete academice, în sălile de coducere ale 
companiilor și în grupurile privind standardele industrei.  



Ei scriu caietul cu reguli al viitorului, făcând judecăți etice, alegând ce va fi sau nu va fi 
posibil.  

Este o muncă excelentă făcută în UE, în Commonwealth, și desigur în cadrul ONU,  

Care are un rol vital în asigurare faptului că nicio țară nu este exclusă de la beneficiile 
minunate ale acestei tehnologii, și ale revoluții industriale pe care o produce.  

Dar trebui să fim mai ambițioși 

Trebuie să găsim echilibrul adecvat între libertate și control; între inovație și 
reglementare; între inițiativă private și supraveghere guvernamentală. 

Trebuie să insistăm ca judecățile etice inerente în proiectarea noilor tehnologii sunt 
transparente pe deplin.  

Și trebuie să ne facem vocile auzite mai tare în organismele de standardizare care scriu 
regulile.  

Deasupra tuturor, trebuie să ajungem la un acord cu privire la un set comun de principii 
globale pentru a modela normele și standardele care vor ghida dezvoltarea tehnologiei 
emergente.  

Și – aici este partea bună – vă invit anul viitor la un summit în Londra, un oraș minunat, 
unde, în treacăt fie zis, nu plouă 94% din timp, și unde la un anumit moment – când eram 
primar al Lindrei – am descoperit că aveam mai multe restaurant cu stele Michelin ca 
Parisul. Francezii cumva și-au revenit rapid – printr-un process despre care nu sunt singur 
că a fost întocmai corect. Dar încă avem de departe, în Regatul Unit, de departe cel mai 
mare sector tech – fintech, biotech, meditech, nanotech, green tech – orice fel de tech – 
în Londra – cel mai mare sector tech din Europa, probabil cu jumătate de million de 
oameni lucrând doar în tech. 

Sper că veți veni acolo, unde vom căuta să întrunim cea mai largă coaliție posibilă pentru 
a duce mai departe această sarcină vitală 

Bazându-se pe toate acestea, Regatul Unit poate contribui la această misiune ca un lider 
global în privința tehnologiei responsabile și etice.  

Dacă vom birui această provocare – și nu am niciun dubiu că nu putem – atunci nu numai 

că ne vom proteja idealurile,  



Noi vom trece peste limitele care o dată constrângeau umanitatea și vom cuceri 

primejdiile care odinioară sfârșeau atât de multe vieți.  

Împreună, putem învinge boli ucigătoare, elimina foametea,  

Proteja mediul și transforma orașele noastre. 

Succesul va depinde, acum ca niciodată, de libertate, deschidere și pluralism,  

Formula care nu numai că emancipează spiritul uman, dar eliberează ingenuozitatea și 

inventivitatea fără limite a omenirii,  

Și pe care, deasupra tuturor, Regatul Unit se va lupta să o preserve și avanseze.  

Excelențe, Doamnelor și Domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XaN-MbGV4dY

